
Riverside Business Park, Block J 
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Data druku: 12-08-2017

Vantage® 70-750 70-761

OCHRONA MECHANICZNA ODPORNE NA PRZECIĘCIE CIĘŻKIE

STYLE #

70-750 Dziane

CONSTRU-
CTION GAUGE LINER

MATERIAL
COATING
MATERIAL

CUFF
STYLE COLOUR EN SIZE LENGTH

MM PACKAGING

13
Stal
nierdzewna
Lycra®
Kevlar®

Nie dot. Dziany
mankiet

Żółte i
niebieskie 7, 8, 9, 10 220 - 280

12 par w
woreczku,
12 woreczków w
kartonie

70-761 Dziane 10
Nylon
Akryl
Kevlar®

Nie dot. Dziany
mankiet

Zielono-
szare

6, 7, 8, 9, 10,
11 220 - 270

12 par w
woreczku,
6 woreczków w
kartonie

DESCRIPTION
• Optymalne połączenie odporności na przecięcie, komfortu i

zręcznoś ci manualnej. Szukasz maksymalnej odporności na
przecięcia połączonej ze znakomitą trwałością? Rozwiązaniem
jest seria Vantage® firmy Ansell. Dzięki zastosowaniu
innowacyjnej technologii te najwyższej jakości rękawice
zapewniają lepszą odporność na przecięcia, doskonałą
elastyczność i większą wygodę.

• Jeszcze lepsze właściwości. Technologia odporności na
przecięcia firmy Ansell stosowana wyłącznie w naszych
najlepszych rękawicach wykorzystuje rewolucyjnie
przygotowane włókna o najwyższym możliwym stosunku
odporności na przecięcia do masy. To sprawia, że rękawice
Vantage® są idealne do pracy z ostrymi narzędziami i
materiałami.

• Wszechstronność. Seria Vantage® oferuje różne poziomy
ochrony do pracy w wielu środowiskach. Rękawice Vantage®
zapewniają świetną ochronę nie tylko przed przecięciami, ale
także przed wysokimi temperaturami i niewielkimi rozpryskami
płynnego metalu.

REMARKS
• Przeznaczone do zastosowań specjalnych

FEATURED TECHNOLOGY
Kevlar® Intercept® Dyneema®

Najwyższa trwałość i odporność na przecięcia dzięki
zaawansowanej technologii
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Montaż metalowych części oraz komponentów
• Montaż karoserii
• Prasy i wytłaczarki
• Prace z częściami metalowymi o ostrych lub nieregularnych

krawędziach
• Ochrona przed wysokimi temperaturami i drobnymi rozpryskami

płynnego metalu
• Spawanie
• Sprawdzanie usterek
• Kontrola wykończenia elementów metalowych
• Prace z umiarkowanie oleistymi częściami metalowymi o

ostrych lub nierównych krawędziach
• Prace przy automatycznym podajniku spawalniczym

KATEGORIA III


